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Voorbeeldreis Colombia actief  
Met Bogotá - Villa de Leyva – Leticia - Cartagena en de trekking Ciudad Perdida 
 
Deze reis vraagt enige zelfstandigheid zo moet er soms zelf taxi geregeld worden. Zo 
blijven de kosten relatief laag! Natuurlijk kan de reis aangepast worden en transfers 
geregeld worden tegen een meer prijs. 
 
Dag 1 Bogota 
Bij aankomst transfer naar een 3* hotel. 
 
Bogotá is de levendige hoofdstad van Colombia met musea, universiteiten, kerken en 
theaters. In het historische gedeelte, La Candelaria, is het heerlijk dwalen door de straten. 
Zij aan zij staan prachtig opgeknapte panden en compleet verwaarloosde huizen. 
Het letterlijke hoogte punt ( 3160 m) is Cerro de Monserrate die bekroond wordt door een 
kerk. Het uitzicht vanaf deze berg over de stad is prachtig!  
 
Omhoog kan met de gondel of tandradbaan maar wie adem genoeg heeft kan het ook 
lopend doen. Doe dat dan alleen wanneer er veel mensen zijn zoals op zondag. Wie nog 
niet genoeg heeft van het uitzicht vanaf de berg kan naar Mirador Torre Colpatria en 
vanaf deze 162 meter hoge toren 360 graden rondom kijken. 
 
Dag 2+3 Bogota 
Vrije dagen. 
 
 
 



 
 

Dag 4 Villa de Leyva 
Vertrek naar Villa de Leyva. In plaats van met een toeristen bus gaan jullie met de 
gewone bus. Dat heeft als voordeel dat het en goedkoper en (mijns inziens) leuker 
wordt. 
 
Jullie zitten tussen de lokale bevolking in. Het is 
gemakkelijk, vanaf het busstation vertrekken vele 
bussen. Villa de Leyva is één van de lieflijkste 
stadjes in Colombia. In dit koloniale stadje 
lijkt de tijd stil te hebben gestaan en ziet het 
nauwelijks anders uit dan 3 eeuwen geleden. 
Door dat het in de vorige eeuw tot nationaal 
monument is uitgeroepen is het vrij van 
moderne architectuur en zijn de oude, 
koloniale panden gerestaureerd. 
 
Dag 5 Bogota 
Overdag de tijd om het stadje te verkennen en neem aan het eind van de dag de bus terug. 
 
Dag 6 Leticia 
Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar Leticia en transfer naar het hotel. De middag 
is vrij om op eigen gelegenheid het stadje te bekijken. Er is mooie “artesania” (handwerk) 
te koop van de lokale indianen stammen. 
 
Dag 7 Amazone 
Met de boot over de Amazone rivier, een trip van ongeveer 2 uur. Onderweg is het al 
genieten van de vegetatie en met wat geluk laten de eerste dieren zich al zien. Na 
aankomst in de lodge lunch. In de middag een wandeling in de omgeving o.l.v. een gids. 
Na het avond eten op pad om naar de unieke “muziek” van de jungle te luisteren en als 
het even kan de nachtdieren te observeren. 
 
Amacayacu nationaal park (Amazone) 
Het Amacayacu park ligt 75 km van Leticia en is één van de beste plekken om een goede 
indruk te krijgen van de Amazone tegen een redelijke prijs. Een bijkomend voordeel is 
dat de meeste park rangers, die eveneens als gids werken, lokale indianen zijn. Zo komt 
een deel van de opbrengst bij de lokale bevolking terecht. 

 
Naast de dieren die algemeen in de 
Amazone voorkomen als apen, 
krokodillen, schildpadden en vogels 
komen in dit gebied ook heel bijzondere 
dieren en planten voor zoals de roze 
zoetwater dolfijn en de grootste waterlelie 
ter wereld de Victoria Regia. Het blad 
daarvan is zo groot en sterk dat het een 
baby zou kunnen dragen.  



 
 

Dag 8 Amazone 
Ontbijt en op pad naar een dorp waar alleen Tikuna indianen wonen. In de middag 
is het tijd om op jacht te gaan naar krokodillen (figuurlijk dan). 
 
Dag 9 Cartagena 
Na het ontbijt gaat het weer terug naar Leticia voor de vlucht naar Cartagena. Bij 
aankomst transfer naar het hotel een klein stukje lopen van de oude stad.  
 
Een hotel aan het strand kan natuurlijk ook maar is een stuk prijziger. Er zijn ook een 
aantal leuke, kleine hotels in de oude stad. Qua prijsniveau liggen die een beetje tussen 
dit hotel en de strand hotels. 
 
 
Cartagena is een prachtige stad met   
smalle straatjes en een historisch centrum 
met oude gebouwen met prachtige 
balkons. Het leven is hier kleurrijk en de 
toon vrolijk. Op veel plekken is er 
meeslepende salsa te horen en de 
straatventer verkopen cd’s met warme 
muziek. Een stadstour is hier niet nodig. 
Wandelschoenen daarentegen wel. Die 
doen goede dienst als men door de 
straatjes dwaalt of over de muur van de 
stad wandelt. De muur werd overigens 
gebouwd om de aanvallen van piraten af 
te kunnen weren. Gaan de voeten pijn 
doen van al het gewandel neem dan een 
koetsje. 
 
Tips: 

• Breng een bezoek aan het prachtige Castillo de San Felipe de Barajas boven op de 
berg (weer die wandelschoenen) 20 minuten lopen van de oude stad. 

• Convento de la Popa boven op een heuvel met prachtig uitzicht over de stad 
(neem een taxi naar boven). 

• Las Bovedas, de oude gevangenis die oorspronkelijk gebouwd werd als opslag 
plaats voor militairen doeleinden. 

• De vele kerken waaronder de kathedraal die eeuwig wordt gerenoveerd! 
• Het goudmuseum. 
• Maak een ritje met de Chiva de traditionele, kleurrijke bus. 
• Voor de kust liggen het eiland Rosario. Het is er heerlijk luieren en snorkelen. 

 
 
Dag 10+11 Cartagena 
Vrije dagen in Cartagena. 
 



 
 

Dag 12 Santa Marta 
Transfer naar Santa Marta voor 1 overnachting. Jullie kunnen hier de extra bagage 
achterlaten die bij terugkomst opgepikt wordt. 
 

 
 
Ciudad Perdida, de verloren stad. 
 
De Santa Marta bergketen is de hoogste bergketen die aan een kust ligt. Hoewel er niet 
altijd veel km gelopen wordt is het toch een pittige trekking door de hoogte. De hoogste 
berg in de keten is 5775 m. De trekking is mede zo aantrekkelijk door de verschillende 
klimaten die de revue passeren, jungle, nevelwouden, regenwoud, toendra en natuurlijk 
de bergen. 
 
Het laat zich raden dat de bio diversiteit met zoveel verschillende landschappen groot is, 
met komt  dus een rijk gevarieerde flora en fauna tegen onderweg. Maar dat niet alleen 
ook verschillende indianen volken zoals de Arhuacos en de Koguis leven in dit gebied.  
 
Het hoogte punt is eigenlijk wel de Ciudad Perdida oftwel de verloren stad.  Deze 
archeologische opgraving ligt tussen de 900 en 
1300 meter hoogte te midden van een 
uitbundige jungle. Het is een complex met 
bruggen, terrassen, aquaducten en paden 
waarschijnlijk door de Tayrona indianen 
gebouwd tussen de 13de en de 14de  de eeuw. 
 
De overnachtingen zijn eenvoudig en over het 
algemeen in een hangmat.Uiteraard gaat er een 
gids mee en dragers. Het geheel is incl. vol 
pension en entrees. 
 
Dag 13 Ciudad Perdida 
Jullie worden opgehaald in Santa Marta en gaan 
via Mamey uiteindelijk naar Adan. Reken op 
ongeveer 3 uur lopen over een afstand van 5km. 



 
 

 
 
Dag 14 Ciudad Perdida 
Het traject vandaag loopt van Adan naar Gabriel wederom 3 uur wandelen en 
ongeveer 6km. 
 
Dag 15 Ciudad Perdida 
Vanaf Gabriel naar Teyuna en uiteindelijk de verloren stad. Ongeveer 5 uur wandelen 
over 8 km. 
 
Dag 16 Ciudad Perdida 
Vandaag alle tijd om deze fascinerende stad te bekijken. 
 
Dag 17 Ciudad Perdida 
Weer in de benen voor een lange dag wandelen en in 1 keer naar Adan in ongeveer 8 uur. 
Het is 14 km wandelen. 
 
Dag 18 Santa Marta 
Het laatste traject van Adan weer terug naar Santa Marta. Bij aankomst in Santa Marta 
een overnachting in een 3* hotel. 
 
Dag 19 Naar huis 
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht via Bogotá naar huis. 
 
Dag 20 Aankomst. 
 
Wie wil kan vanuit Santa Marta nog een paar dagen naar het strand bij Taganga een 
voormalig vissers dorp. 
 
Uiteraard kan deze reis naar wens uitgebreid of verkort worden.  

We leveren immers maatwerk! 


